
Uchwala Nr V/183/09
Rady Gminy Magnuszew

z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie okreSlenia stawek podatku od nieruchomoSci

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
gminnym (f ednolity tekst - Dz.U 22001roku Nr 142 z,poz.l59I zpo2.zmianami),
art.5, art.6 ust.12 i 13, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i
oplatach lokalnych (D2.U22006 roku Nr 121 poz.844 zp62.zm.) oraz Obwieszczenia
Ministra Finans6w z dnia 3 sierpnia 2009r w sprawie wysokoSci g6rnych granic
stawek kwotowych w podatkach i oplatach lokalnych (M.P z dnia 18 sierpnia2}}9r
Nr 52 poz.742) uchwala sig co nastEpuje;

$ 1

OkreSla sig wysoko56 stawek podatku od nieruchomoSci;

1. od grunt6w:
a) zw rqzany ch z pr ow adz en i e m dzialalno i;c i go sp o d ar c zej, b ez w zgIEdu

na spos6b zakwalifrkowania w ewidencji grunt6w i budynk6w -
0.5521 od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajEtychna zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych -3r30zl od L ha powierzchni,

c) pozostalych ,w tym zajgtych na prowadzenie odplatnej statutowej
dziatalno5 c i p ozytku pub I i c me go pr ze z or ganizacje p o zytku pub I i c zne go
-0r33zl od 1m2 powierzchni

2. od budynk6w lub ich czgSci:
a) mieszkalnych - 0r57zl od I m2 powierzchni uzytkowej,
b) zwiqzanych z prowadzeniem dziaLalnoici gospodarczej oraz od

budynk6w mieszkalnych lub ich czESci zalEtychna prowadzenie
dziatalnoici gospodarczej - l5.40zl od 1m2 powierzchni uzytkowej,

c) zajEtych na prowadzenie dziaLalnolci gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materialem siewnym- 6.602t od 1m2 powierzchni
uzytkowej,

d) zajptych na prowadzenie dzialalnolci gospodarczej w zakresie
udzielania Swiadczeri zdrowotnych - 3.3021od 1m2 powierzchni
uzytkowej,

e) zajgtych na wtasne cele gospodarcze: gara2y, kom6rek, wiat -
4r40zl od 1m2 powierzchni uZytkowej,

f) pozostatrych, w tym zajEtych na prowadzenie odplatnej statutowej
dzialalnoS c i p o zytku pub I i c zn e go pr zez or ganizacje p o zytku pub I i czne go
- 6.10zl od 1 m2 powierzchni uZytkowej,
3.od budowli - 2oh rch wartodci okreSlonej na podstawie art.4 ust.1
pkt.3 i ust. 3 -7 wyhej wymienionej ustawy. )
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l. Zwalnia siE od podatku od nieruchomo6ci:
a)budynki mieszkalne lub ich czgsci stale zamieszkiwane,
b) budynki inne ni?mieszkalne zwiqzane z dzialalnoSciq rolniczq

(stodoty, obory),
c) budowle stuzqce do odprowadzaniai oczyszczania Sciek6w, ruroci4gi

wodne , budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni sciek6w,
d) grunty zajpte pod oczyszczarnig Sciek6w i stacjg uzdatniania wody,
e) grunty zajgte na realizacjg zadah publiczny ch zwiqzanych z ochronq

zdrowia,
f) nieruchomoSci zajgte na cele ochrony przeciwpolarowej ,

. Zwolnienia z podatku od nieruchomo6ci nie dotyczqbudynk6w, budowli,
grunt6 w, ni eru cho m o Sci zw iqzanych z pr ow adzeniem dzi al alno S c i
gospodarczej.

s 3
Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy.
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Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewodilwa
Mazowieckiego.

s s
Uchwala wchodzi w 2ycie w terminie 14 dni od daty ogloszenia.


